
 Quarterly Literary criticism   
  E-ISSN: 2538-2179  

Vol. 14, No. 55  

Autumn 2021 

Book Review  

179 

 
Critique of the Book “National Identity in the Public 
Tales of the Safavid Period” by Mohammad Hanif 

 
 

Mehrdad Alizade Sharbaf 1*  

 

 

Abstract  

The present article reviews the book “National Identity in the Folk 

Tales of the Safavid Period” by Mohammad Hanif. In the introduction 

to this 317-page book, the author claims that the main purpose of 

research is to find different aspects of Iranian national identity in 

Safavid folk tales and then claims that after examining the issue of 

identity, the author will try to study the texts.  Answer questions about 

identity. Mohammad Hanif has well understood the issue of the 

importance of identity in the Safavid era and its connection with the 

stories of this period and tries to represent this issue in the book 

National Identity in the folk tales of the Safavid period. But there are 

fundamental flaws in his work, four of the most important of which 

will be mentioned in the aricle. 
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 نقد کتاب
DOR: 20.1001.1.20080360.1400.14.55.2.7 

  اثر محمد حنیف یعامۀ دورۀ صفو یهادر قصه یمل تیهونقد کتاب 

  1*زاده شعربافمهرداد علی 

 

 (01/7/0011پذیرش: 7/10/0011)دریافت: 

 

   چکیده

حمد اثر م صفوی دورۀ عامۀ هایقصه در ملی یتهومقالۀ حاضر به نقد و بررسی کتاب 

 اصلی هدف» که کندمی ادعا ایصفحه 707 کتاب این مقدمۀ در نویسنده. پردازدمی یفحن

: 0730) «است صفوی دورۀ عامۀ هایقصه در ایرانیان ملی هویت مختلف وجوه یافتن پژوهش

 در تا کوشید خواهد هویت موضوع بررسی از پس نگارنده» کندمی ادعا سپس و( دوازده

 فیحن محمد(. سیزده: همان) «دهد پاسخ هویت باب در هاییسؤال به متون بررسی خالل

 شده متوجه یخوببه را دوره نیقصص ا با آن وندیپو  یصفو عصر در تیهو تیاهم ۀمسئل

سعی در بازنمود این مسئله دارد،  های عامۀ دورۀ صفویهویت ملی در قصهو در کتاب  0است

 هاآن نیترمورد از مهم چهاربه  ادامه دررد که خواما ایرادات اساسی در کار وی به چشم می

 اشاره خواهد شد.

 .حنیف محمد ،صفوی دوره عامۀ هایقصه در ملی هویت کتاب کتاب، نقد :کلیدی هایواژه

                                                                                                                  
 

 )نویسندۀ مسئول( ، مشهد، ایراندکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد آموختۀدانش. 0
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 . ضعف تحلیل1

 شده نوشته گزارشی و توصیفی رویکرد با ،صفوی عصر هایقصه در ملی هویت کتاب

 را قصه از ایخالصه ابتدا که است گونهاین هب کتاب، این در حنیف کار روش. است

 عناصر مؤلف، نظر از که مؤلفه چند ها،داستانخالصه این از بعضی پسِ در و آورده

 داستان خالصۀ ذکر به مؤلف ها،قصهنمونه تربیش در البته. شودمی ذکر هستند، هویتی

 نمونه، برای. است زده سرباز نیز هویتی عنصر چند همان ذکر از حتی و کرده اکتفا

 :شود ترروشن مذکور ادعای تا شودمی ذکر حنیف کار روش از مورد چند

 :شفاهی هایقصه قسمت از

 ایقصه از متفاوتی روایت گلپایگان، دستجردۀ از «شهر هایتنبل و عباسشاه» قصۀ

 شکایت وقتی عباسشاه قصه، این در که تفاوت این با است؛ مضمون همین با

 از قدرآن و کندمی درست ایخانهتنبل شنود،می پسرانشان تنبلی از ار پیرزنان

 و برندمی پی اشتباهاتشان به هاتنبل که زندمی شالق را هاآن و کشدمی کار هاتنبل

 سیاسی نظام و عباسشاه رفتار نوع البته. بردارند تنبلی از دست که دهندمی قول

 و اشتباه اصالح از هاقصه بقیۀ و است ستثناییا قصه، این در ها،تنبل با وی مدنظر

 ترینتنبل و عباسشاه» هایقصه: کنندمی حکایت هاترینتنبل از اقتصادی حمایت

 قصۀ شهرضا، از «هاتنبل ترینتنبل» عنوان با روایت دو مالیر، آبادحسین از «هاآدم

 مبارکوی وستایر از «خانهتنبل» قصۀ و بوشهر دشتی از «عباسشاه خانۀتنبل»

 (.37 همان:) شیراز

 رها تحلیل و هویتی مباحث ذکر بدون قصه کتاب این در که مواردی از دیگر نمونۀ

 : است شده

 از مهربان غایتبه ایچهره «عباسشاه پسرخواندۀ و تاجر دختر» داستان در

 ار زندگی شنودمی قبرستان در آنکه از پس فقیر، جوانی. شودمی ارائه عباسشاه
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 تاجری منزل به و کندمی کرایه نوکری و لباس گذرد،می گونههمان بگیری هرطور

. است کرده قهر پدرش با که کندمی معرفی عباسشاه پسر را خودش و رودمی

 و نویسدمی نامه عباسشاه به سپس و آورددرمی او عقد به را خود دختر تاجر

 تاجر جوان که یابددرمی فراستبه عباسشاه. دهدمی گزارش جوان ازدواج دربارۀ

 من پسر تو: گویدمی او به و کندمی احضار را جوان حال،بااین است؛ زده گول را

 (.30 همان:) بماند پابرجا رابطه این ام،زنده وقتی تا و هستم تو پدر من و

 عامۀ هایقصه در هویت هایمؤلفه» بخش در خویش، کتاب 03 صفحۀ در مؤلف

 : آوردمی «ایرانیان سرزمین جغرافیایی حدود» عنوان ذیل ،«صفوی ۀدور( شفاهی)

 در که واحد ایقصه است دیگری روایت نیز، گذردمی بگیری هرطور را دنیا قصۀ

 در جوانی قصه، این در. است شده نقل متفاوت هایروایت با مختلف مناطق

 موضوع، فهمیدن از پس عباس،شاه و کندمی معرفی عباسشاه پسر را خود همدان

 گفته پسر به خود ترپیش که گذرد،می بگیری هرطور را دنیا المثلضرب براساس

 (.03 همان:) بخشدمی را او بود،

 اکتفا داستان خالصۀ بیان صرف به مؤلف که است هایینمونه از مورد چند این

 کتاب نای در. است داستان خالصۀ بیشتر و نحو همین به کتاب غالب البته است؛ کرده

 ذکر به مؤلف ،01 ،70 ،34 ،07 ،04 صفحات در معدود مورد چند در کلی، طوربه

 صفوی عصر قصص گردآوری کتاب، مباحث باقی و کرده اشاره قصه هویتی هایمؤلفه

 .است شفاهی هایقصه ویژهبه

 که است این حنیف سخن ماحصل کتاب، 07 صفحۀ در «مشترک زبان» عنوان ذیل

 یا بپردازد موضوع بدین بیشتر مؤلف داشت جا کهآن حال ،«است ارسیف هاقصه زبان»

 نمودهای از یکی. کند تبیین را هند در فارسی زبان فراگیری در قصه نقش حداقل

 برای حتی که هاقصه این بود؛ هند در فارسی زبان ترویج ایرانی، قوم هویت اقتدار
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 قصه شکبی. خیال بوستان ازجمله د؛بو فارسی زبان به نیز شدمی کتابت و نقل بابریان

 فارسی زبان نفوذ و شیوع در اجتماعی، و سیاسی مسائل و شعر کنار در پردازی،قصه و

 که را« روزمرّه زبان» و زبان مسئلۀ همین اینکه ضمن. است داشته نقش هندوان بین در

 .است کرده رها مؤلف بوده دوره این در پرکاربرد اصطالحات از یکی

 و دهم قرن متون در تکراری اصطالحات از «والیت اهل زبان» و «روزمرّه» اصطالح

 عبدالنبی کرده، استفاده بار چندین را اصطالح این که افرادی از یکی. است یازدهم

 در وی. است طرازاالخبار به موسوم خویش کتاب ق در0100 سال در فخرالزمانی

 :کندمی اشاره «روزمرّه زبان» به خود کتاب جای چهار

 تا دهد ترتیب هرچیزی صنعت در جدید، و قدیم انتخاب کل از منیف تألیفی» .0

 برای و گردد ظاهر زمان دانایان بر هر زمانی شعر و انشا طرز و روزمرّه

 (.07: 0734 جوادی، سیدحاج) «باشد دستگاهی سخنوران

 آنکه اول: رساندمی شنوایانقصه و خوانانقصه به هافایده صاحبقران قصۀ .4

 گرداندمی هازدنحرف در روزمرّه صاحب و بلیغ و فصیح مستمع، با را متکلّم

 (.44: همان)

 روزمرّۀ در و باشد مربوط که باید گویدمی بدیهه در هرچه نامراد خوانقصه» .7

 (.47: همان) «نشود غلط او

 (.45: همان) «نیستند زدن حرف روزمرّه به مقیّد تکلّم وقت در» .0

 موازین و اصول دربارۀ اختصاصاً که است فنی کتاب نخستین طرازاالخبار کتاب

 «روزمرّه زبان» به مورد چهار در مؤلف کتاب، این در. است شده نگارش گوییقصه

 چرا اینکه حال. گوستقصه دانیروزمره اهمیت از نشان امر این. است کرده اشاره

 در ملی هویت کتاب قصن آن، به پاسخ که است سؤالی باشد، دانروزمره باید گوقصه

 4.کندمی روشن را صفوی عصر عامۀ هایقصه
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مشخصاً، یکی از انتظارات نهاد قدرت، در قبال مقرری پرداختی به نقاالن، ترویج و 

بستگی داخلی در راستای مقابله با تهاجم نشر هویت واحد در جهت تقویت هم

ن واحد نیز یکی از شقوق ها و حتی بابریان هند بوده که تحکیم زباازبکان، عثمانی

شده است. اما در کتاب حنیف به مسئلۀ مهم زبان کنندۀ این هویت محسوب میتقویت

 «است فارسی قصص زبان: »است شده اشاره صورت و زبان روزمره فقط بدین

 (.07 :0730حنیف، )

 صفوی عصر در پردازیقصه امر به مؤلف . رویکرد1

 ماحصل است؛ بعدیتک دوره این در صهق سرگذشت به کتابش در حنیف رویکرد

 این واقعی خاستگاه در»: است زیر گزارۀ صفوی، عصر در قصه دربارۀ حنیف اعتقاد

 نیز تحریم را هاآن که کردنمی استقبالی گویانقصه از تنهانه ایران، یعنی[ قصه] هنر

 سراز را متضاد سرگذشت دو صفوی، دورۀ در قصه اصل، در(. 70 همان:) «کردمی

 درباری شغل تبیین حتی و تکریم دورۀ یک و تنبیه و تحریم دورۀ یک است؛ گذرانده

 نیز و کاهدمی قصه ارزش از دوره، این در قصه به نگریستن بعدیتک. گویانقصه برای

 .دهدمی تقلیل است داشته دوره این در را که کارکردی و تأثیر

 پادشاهان توسط قصه تیاهم رفتهرفته اماشد،  میقصه تحر ،یعصر صفو یابتدا در

. شد فیتعر نقاالن یبرا یدربار یشغل راستا، نیهم در و شد درک یخوببه انیدربار و

 را دوره این در قصه تحریم صفوی دورۀ عامۀ هایقصه در ملی هویت کتابلف ؤم

 به تحریم از چرخش ماجرای. است ندیده را سکه دیگر روی اما است، کرده بازگو

 این قصص در مذهبی و ملی هویت ایرسانه نقش و دوره این در قصه تکریم سوی

 درپی: کرد ارزیابی توانمی گونهاین به را آن و است مهم بسیار تکریم، از پس دوره
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 باید همۀ قزلباشان، رأس در مذهبی ـ سیاسی، هایفرقه قدرت دربار، نزد قدرت تمرکز

 که ابومسلم لعن مجوز برمبنی فتوایی فقها، از یکی جانب از بین، این در شد؛می کاسته

 تضعیف درپی که عباسشاه مزاج به فتوا این. شد صادر بود قزلباشان نیای و قهرمان

 وی، حمایت با. نشست خوش نیز بود قزلباشان ویژهبه داخلی یافتۀقدرت نیروهای

 چندی. شد ادایج خوانینامهابومسلم همه، رأس در و پردازیقصه در فترت از ایدوره

 درک را مردم میان در قصه محبوبیت که دربار، مدبران و نخبگان قصه، تحریم از پس

 صفوی، حکومت میانۀ از. اندیشیدند قصه بهنسبت ایجویانهمنفعت سیاست کردند،

 برمبنی خود هدف به که آنان. شد همراه موضع تغییر با قصه، بهنسبت درباریان تصمیم

 نگرش تغییر قصه بهنسبت گرفتند تصمیم بودند، رسیده قزلباشان با مخالفت و تضعیف

 گیرندمی تصمیم دربار، و شاه که است بوده هاسال همین در احتماالً. کنند ایجاد

 سمع به شده،تعیینازپیش ایمایهدرون با ایقصه بار این و بردارند قصه از را هاتحریم

 .برسد مردم

 است بوده صفوی عصر در دربار و قصه ارتباط از غلط لتحلی همین دلیلبه احتماالً

: داندمی محتوا در مایگیکم و قصه به توجهیکم دورۀ را صفوی عصر کتاب مؤلف که

: سازدمی متمایز پیشین هایقصه از را هاآن که دارد هاییویژگی صفوی دورۀ هایقصه»

 و هاموضوع تنوع. فویص دورۀ در روایی آثار تعدد. ملی هایحماسه به توجهیکم

: 0730حنیف، ) «محتوا مایگیکم و هندی هایقصه به خاص توجه. داستانی هایقالب

 متمایز پیشین دوران بهنسبت صفوی عصر در گوییقصه و قصه مشخصاً،(. 011-010

 قصه، کیفی و کمی رشد دلیلبه برعکس، بلکه محتوایی، مایگیکم دلیلبه نه اما است،

 مانند ایقصه در. است متمایز پردازیقصه و قصه هایدوره تمام از دوره این

 واقعیتی به انتزاعی مفهومی از ایران است، عصر این قصص از یکی که کردحسین
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 و فتوحی) شودمی القا مخاطب به قصه طریق از امر این و شودمی بدل جغرافیایی

 در باید را محتوایی رفتو به دوره این قصص انتساب چگونگی پس(. 0733 همکاران،

 .جست صفوی عصر در قصه امر به کتاب مؤلف نگریستن بعدیتک و غلط رویکرد

 هویت مفهوم تسامحی . کاربرد1

 و «ملیت» ،«هویت» نظری مفاهیم از دقیقی و علمی تعاریف کتاب، ابتدای در حنیف

 دو ارائۀ اب حنیف، کتاب، اول فصل 5 صفحۀ در برای مثال،. کندمی ارائه «ملی هویت»

 :کندمی تعریف گونهبدین را اجتماعی هویت جنکینز، و دیویس از قول نقل

 دیگر، عبارتبه. دارند خود بهنسبت افراد که است احساسی اجتماعی هویت

 برخالف است، اجتماعی هویت همان دارد، خود بودن که یا چه از فرد که تعریفی

 است شده بنا شخصی هایویژگی و حال شرح بر آن اساس که شخصی هویت

 (.دیویس)

 و افراد از خود، اجتماعی روابط در جماعات و افراد ها،آن واسطۀبه که هاییشیوه

 و هویتی پیوندهای و روابط برقراری آن حاصل و شوندمی متمایز دیگر جماعات

 (.جنکینز) است افراد میان تفاوت و شباهت مندنظام ساختن متمایز

 احساس: »کندمی تعریف گونهاین نیز را ملی هویت خود، بکتا 3 صفحۀ در مؤلف

 تعاریف این با حال. «کل اجتماع در مشترک نمادهای و عناصر به وفاداری و تعلق

 هاآن حنیف که رویممی هویتی مصادیق سراغ به داده، ارائه مقدمه در مؤلف که نظری

 :است برده نام خود کتاب در را

 صفحۀ ،«شفاهی هایقصه در صفوی دورۀ ملی هویت» عنوان ذیل دوم، فصل در

 خود که تعاریفی به باتوجه. دهدمی نشان هاقصه در را «جبرگرایی اندیشۀ» مؤلف ،75

 با ارتباطی جبرگرایی اندیشۀ که رسدنمی نظربه است، آورده کتاب ابتدای در مؤلف
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 کتاب، 0 فصل در اجتماعی مفاهیم از حنیف تعاریف درواقع،. باشد داشته ملی هویت

 شناسیجامعه هایموضوع فراوان، هایقول نقل با و شده انتخاب دقیق و صحیح

 با مؤلف. نیست منطبق تعاریف با مصادیق اما است، شده تعریف و تبیین خوبیبه

 شدهمطرح هایگزاره برخی. است کرده برخورد مسامحه با بسیار هویتی هایمؤلفه

 خاصی اجتماعی و فرهنگی ارزش حتی بلکه شوند،مین محسوب هویتی عنصر تنهانه

 و عباسشاه داستان در: »کندمی بیان مؤلف ،73 و 75 صفحات در. ندارند نیز

 چون شغلی یادگیری به مردم عالقۀ: شودمی مطرح هویتی موضوع دو خواران،مردم

 دست از عباسشاه رهایی به هم درنهایت و اندقائل آن برای که اهمیتی و حصیربافی

 براساس حداقل،. «جامعه در زوجات تعدد بودن عادی شود؛می منجر خوارانآدم

 دو این در هویتی هایمؤلفه دهد،می دستبه هویتی عناصر از حنیف خود که تعریفی

 .شودنمی دیده نکته

 عنصر به صرفاً و کرده فراموش را «ملی هویت» مفهوم مؤلف کتاب، هایمیانه در

 مؤلف ،«زمینمشرق شاه دختر و عباس شاه» قصۀ ذیل در. ازدپردمی «هویت»

 رواج زمین،مشرق با ایرانیان ارتباط» :شودمی نقل اینجا در عیناً که آورده هاییگزاره

 این خاص هایجنبه ازجمله ستاره به دختری شدن تبدیل و مقابر بر قرآن خواندن

 :0730حنیف، ) «شودمی واقع مفید عصر آن مردم هویت شناخت در که است قصه

 حاوی دختر یک صیرورت نخست،: است طرح قابل نکته دو مذکور، گزارۀ در(. 01

 و کرده است فراموش را «ملّی هویت» ترکیب مؤلف گویا دوم، است؟ هویتی نکتۀ چه

 .پردازدمی هویتی مباحث به اندکی که گفت توانمی نهایتاً،

 در جنبه چند از که کندمی بیان را ماجرایی هندی مرتاض و عباسشاه قصۀ

 دستور به بهایی شیخ داستان این در. است مؤثر صفوی دورۀ مردم هویت شناسایی
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. کند پیدا را بانک در مردم هایپول شدن کم علت که شودمی مأمور عباسشاه

 در هندی مرتاض. کندمی معرفی مسئله این عامل را هندی فقیر مرد بهایی شیخ

 ساعتی و رودمی او دنبال به نیز بهایی شیخ و پردمی آب درون به عباسشاه مقابل

 ولی گریخت، هند به دزد آن: گویدمی عباسشاه به و آیدمی بیرون حوض از بعد

 که است کرده تعهد شاه و ببرم هند شاه نزد و کنم اسیر هند در را او توانستم من

 شما برای هندی تمر مقداری اًضمن. بفرستد شاه دربار به و بگیرد او از را هاپول

 توانایی که است شده معرفی مردی بهایی شیخ قصه این در. است فرستاده هدیه

 مردم با سرزمین این مردم ارتباط قصه این در دارد؛ العادهخارق کارهای انجام

 (. 00: همان) است شده ترسیم کشورها دیگر

 درج. نیست آشکار چندان کند،می یاد آن از مؤلف که هویتی متعدد هایجنبه

 خود به را اجتماعی و سیاسی علوم هایحوزه مخاطبان کتاب عنوان در «ملی هویت»

 در ملی هویت مصادیق از خبری کتاب در شد، داده نشان چنانکه اما کند،می جذب

 .است گنگ و تسامحی کتاب این در هویت مبحث کاربرد درواقع،. نیست صفوی عصر

 از اوالً: است اهمیت حائز نظر چند از دورافتاده قصر خترد و عباسشاه داستان

 چهارچوب داشتن ثانیاً شود؛می محسوب فارسی عامۀ هایداستان کامل هاینمونه

 داستان در داستانی عنصر توجه درخور پیچیدگی و مناسب فرازوفرود و پذیرفتنی

 آن در است، ایرانی کهن ادب هایقصه و فولکلوریک هایقصه هایمشخصه از که

 (. 37: همان) خوردمی چشمبه

 در که کوهی بزهای از یکی آن، خالل در که است داستانی کوهی بز و عباسشاه

 و نظمیبی باعث و رفتهمی قصر به گاهی بوده، آزاد چون و چریدهمی قصر باغ

 دستور و شود خشمگین عباسشاه شودمی باعث است، شدهمی کاریکثیف

 تا غلتانیبام گرداندن با بز ولی بمیرد، سرما از تا ببرند بامپشت ویر را آن دهدمی
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 باهوشی بز چنین که دهدمی دستور عباسشاه. ماندمی زنده و کندمی عرق صبح

 نگاه آن، بطن در ولی است؛ آموزشی ایقصه ظاهر در باال قصۀ. بماند زنده

 از حیوانی اگر تیح آن براساس که است شده بیان داریحکومت به عباسشاه

 (. 30: همان) شود تشویق باید بدهد، نشان لیاقت خودش

 دیده آن در «ملی هویت» از اینشانه که است متعددی موارد از باال نمونۀ دو

 .شودنمی

 کتاب تسمیۀ و محتوایی . آشفتگی1

 عنوان با اول، فصل در. است شده تشکیل ضمائم بخش یک و فصل سه از کتاب این

 مفاهیم برخی بازتعریف به مؤلف «صفوی دورۀ سراییداستان و عامه صۀق هویت،»

 در صفوی دورۀ ملی هویت» عنوان با دوم فصل. است پرداخته پژوهش نظری

 صورتبه و پرداخته صفوی عصر شفاهی هایقصه تلخیص به مؤلف «شفاهی هایقصه

 در ملی هویت» به سوم فصل. است کرده بازگو نیز، را هویتی عناصر شمارانگشت

 صفحه 0 حدوداً حنیف بخش، این در. دارد اختصاص «صفوی دورۀ مکتوب هایقصه

 صرفاً ،04 و 00 ،01 قرن، تفکیک به و داده اختصاص قصص اسامی ذکر به را کتاب از

 اسکندرنامه، قصه، 5 نیز بخش این پایان در. است کرده اکتفا دوره این هایقصه ذکر به

 کرده انتخاب را نازنامهفلک و شبستری کرد حسین شیرویه، شاهزاده روز،هزارویک

 غالباً که پیشین را فصل هویتی مباحث سپس و کرده ارائه هاکتاب از تلخیصی است،

 مرگ هنگام طبل درآمدن صدابه و بودن کنیز و غالم صاحب جبرگرایی، مورد سه در

 پرداخته شفاهی یهاقصه ذکر به نیز ضمائم بخش در. است یافته شودمی خالصه

 :دهدمی نشان کتاب کل نسبتبه را هافصل صفحات عددی تناسب زیر، جدول. است
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 . درصد محتوایی کتاب حنیف1جدول 

 (0) فصل

ــت،» ــۀ هویـ  قصـ

 و عامـــــــــــه

ــتان ــراییداسـ  سـ

 «صفوی دورۀ

 (4) فصل

 ملـی  هویت»

ــفوی دورۀ  ص

 هـای قصه در

 «شفاهی

 (7) فصل

 ملـی  هویت»

 هـای قصه در

 دورۀ مکتوب

 «صفوی

 ضمائم

ــه» ــایقصـ  هـ

 «شفاهی

 و نوشـت پی

 نامهکتاب

 صفحه 05 صفحه 051 صفحه 00 صفحه 37 صفحه 73

 کتاب کل

707 

 صفحه

 درصد. 020 درصد 0724 درصد 0520 درصد 4020 درصد 0420

 اختصاص هاقصه ذکر به فقط کتاب از نیمی از بیش که دهدمی نشان جدول این

 هاقصه خالصۀ بیان به تماماً که ضمائم بخش بروهعال که است توجه به الزم. دارد

 و کرده نقل فقط را شفاهی هایقصه از بسیاری حنیف دوم، فصل در دارد، اختصاص

 اختصاص داستان خالصۀ بیان به را کتاب صفحات از زیادی تعداد نیز سوم فصل در

 و نیست ااعتنقابل چندان کتاب تحلیلی بخش که دهدمی نشان امر این. است داده

 عصر شفاهی هایقصه گردآوری که محتوا با متناسب کتاب اسم که بودمی بهتر بساچه

 .شدمی انتخاب است، صفوی

 ها نوشتپی

درنظر  زین یمراتبآن سلسله یو برا شده فیتعر یدربار یعنوان شغل رسمبه ینقال. در این دوره، 0

عبارت  بیعجم نام داشتند، به ترت شانیدرو ۀمراتب نقاالن که سلسلسلسله نی. اگرفته شده است

 بی. نق7 ب،ی. دست نق3دار، . علم5 ار،یاختشی. درو0. قضّاب، 7. مُفْرِد، 4. ابدل، 0بودند از: 

 نینقاالن تدو یبرا یاخوردهراستا، قدرت حاکم، طرح قالب نی(. در هم0174 :0703)محجوب، 

نام به یدرست قصه بر سر کار گماشت؛ شخص احکام ینظارت بر اجرا یرا برا یکرد و افراد
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وارد  خواهندیکه م یسلسله قرار گرفت تا به کسان نیدولت بود، در رأس ا یکه مأمور رسم بینق

نظر داشته باشد )محجوب،  ریها را زآن تیکار بدهد و فعال ۀادام ۀشوند اجاز ی(پردازقصه)کار 

0703 :070). 

در این عصر « زبان اهل والیت»و « روزمرّه»کتاب دیگر نیز به اصطالح  ، در چندطرازاالخباربر عالوه. 4

اگر گویند ناخوش بدین »نویسد: میالنفایس مجمعخان آرزو در تذکرۀ  الدیناشاره شده است. سراج

غلط اهل روزمرّه قائل باشد رود، پس گوییم بهمعنی خالف روزمرّه است و توجیه در آن بیش نمی

را در کنار « ضعف تألیف» داد سخن(. وی در رسالۀ 033/ 4)ج« امۀ داد سخن نوشتهچنانکه در رسال

که (، درصورتی7دهد )برگ آورد و آن را با اشکاالت عروضی نیز نسبت میمی« غلط در روزمرّه»

اهل »مقصود از روزمرّه در داخل ایران، ناظر بر زبان متداول است نه مسائل ادبی. همو در جای دیگر، 

اول آنکه از »زبانان آورده است که نباید مرتکب خطای گفتاری شوند: را احتماالً مقارن ایرانی« مرّهروز

ذیل احوال حیدر  النفایسمجمع(. آرزو در تذکرۀ 4)همان، برگ « اهل روزمره غلط واقع شود، نشود

نشناختی کس را  به جان دارند ما را از مالمت هر طرف خلقی/ چه خوش بودی که ما»نویسد: کلوج می

اند شاید عبارت تازه است چون عزیزان او را مسلم داشته ما نشناختیو کس ما را فقیر آرزو گوید که 

(. مقصود آرزو از عزیزان در اینجا یا اهالی ایران است یا 734/ 0)ج« روزمرّه باشد واهلل اعلم

 اند.شناسان بزرگ که با روزمرّه آشنا بودهسخن

 منابع

 تهران: علمی و فرهنگی. های عامۀ دورۀ صفوی.هویت ملی در قصه(. 0730) حنیف، محمد

پاکستان: مرکز  .النسابه کوشش زیب النفایس.مجمع(. 0707الدین علی، خان آرزو )سراج

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

 نینمود تکو»(. 0733) یذوالفقار سنح ی ورودمعجن یفتوح حمودم هرداد،شعرباف، م زادهیعل

. (07)  40 . شیمطالعات مل. «یکرد شبستر نیحس ۀدر قص ییایجغراف یتیواقع ۀمثاببه رانیا

 . 00ـ45صص

 تهران: فرهنگستان هنر. طرازاالخبار.(. 0734فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی )
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 تهران: چشمه. .کوشش حسن ذوالفقاریبه ادبیات عامیانۀ ایران.(. 0703محجوب، محمدجعفر )
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